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Conselho Regionol de EducoçÕo Físico

ATA DA REUN!ÃO PIENÁR|A DO CREFIóIRN REATIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022

Âos quinze dios do mês de outubro de dois mil e vinle e dois, às oiÍo horos e vinte rninutos, no
sede do CREFI6IRN {oindo em reformo}, siÍuodo o Rucr Atoulfo Alves I?49, boÍno Condelório,
Notol RN, por convocoçÕo regimentol do seu Presidente Froncisco Borges de Aroújo. teve início
c Reuniôo Plenóric do Conselho Regioncl de Educoçõo Físico do Ióo Regiõo - CREF IôlRN, com o
presenÇo dos Conselheiros Membros Titulqres: Afrônio Âurélio Silvo Bezerro CREF 000132-GIRN.
Aniônio José de Souso Sompcrio Bonos CREF 000022-G/RN, Elizobeth Jotobo Bezerro Tinoco CREF

000030-G/Rl..l. EviÍócio Jocos Júnior CREF 002/77-GIRN, Fernondo Antônio Botelho CREF 000389-
GIRN, Froncisco Borges de Âroújo CREF 00i00i-G/RN, Fronklin Deweskley Soores CREF 001228-
GiRN. Hideroldo Bezerro das Sontos CREF 000054-clRN. Hugo Césor Reis Cômoro CREF A0A647-
GIRN, JoÕo Pessoc CREF 0CI0028-G1RN. Jocqurim Apr(gio Neto CREF 001738-GIRN, José Dolmo
Pereiro CREF 001057-G/RN, Moriano Reis Feneiro do Silva Menezes CREF 00131GGIRN. Roso MorÍo
Soores Costo de Mendonço CREF 0OOi 13-GIRN. Thiogo Sontos de Aroújo CREF 000??l-GIRN, Tulio
Césor de Medeiros Âlmeido CREF 000272-GIRN. Conselheircs Membros Suplenfes: Antonio
Neuroci Almeido Sitvo CREF 003424-GIRN. Fobio Bezerro do Costo CREF 000722-G/RN. Severino
Medeiros do Cunho CREF 001865-G/RN, Vcldery Poulc Neto - CREF CI03ó28- G/RN. Conselheiros
com Ausêncios JuslÍficodos: Fernondo Geroldo de Medeiros CREF 000007-GIRN, Fronclsco
AntÔnio Dios Segundo CREF 001541-GIRN, Mitton Fronçc Junior CREF 000001-c/RN. Conselheiros
Ausentes sem JustiÍicativa: Roberio Luiz Menezes Cobrol Fogundes CREF 000009-G/RN.
Conselheiro Licenciadq o pedido até finol de 2A22 Morio Mognótio Souso Figueirêdo CREF

001074-GIRN. Constotondo o guórum regimenfol. o presidente Frcncisco Borges de Aroujo.
cumprimentou os presenfes" pediu c proteçÕo de Deus poro o reolizoçÕo de mals umo reuniÕo
Plenório. Alertou oos Conselheiros que ierio um import<rnte evento ogendodo ern segu[d<:
reuniÕo Plenória no n'resmo locol: Á posse dc Profissionsl de Educoçõo Físico Prof.o Dro. Kótio
BrondÕo Cavciconti. no Acodemia Brcsifeiro de EducoçÕo Físico. Por este motivo pediu oos
conselheiros otímizoçÕo do tempo. jó que o evenlo seguinfe estovo morcodo porc cs 1 I h. Ato
contínuo o Presidente Borges informou que q Diretoro Gerof havio feito umo reclomoçõo na
ouvidorio do ANAEEL sobre o dernoro do tigaçÕo do energio trifósico no prédio do CREF e que
houve umo resposto positivo pcra o dia 20 de outubro. Comunicou que os principoís ossuntos
forcm enviodos por e-nroil, alerÍondo que todo o comunicoçÕo corn os Conselheiros é sempre
por e-moil e pede cos Consetheiros respondom sempre no opçÕo "responder o todos" poro
focilitor o trobolho da secretqrio. O Presidente Borges comunicou tombém que nos dios 4 e 5 de
novembro o DÍretoro Gercl e o Direior de Fiscalizcçõo, portíciporÕo de um encontro poro
treinamento dos seus respectivos setores no sede do COITIFEF. Atendendo o um ofício
ÂCEPTl50l2022, nestes mesmos dias. ocomp<rnhcdo do Conselheiro Evílócio, estoró em Fortolezo
representcndo o CREF. O Conselheiro reolizondo pclestro e o Presidente porticipondo de umo
meso redondo, de evento Congresso internccionol de Personcl Trcíner, reolizado pelo
AssocioçÕo Nocionol de Personol Troiner. O Presidenie comunicou que no reuniÕo Plenório do
CCNFEF reolizodo no diq 07 de outubro ficou definido que. em cumprimento q leí 96?6i98 com
os devidos odequoçÕes do leí 14.§6f22, os Presidentes dos CREFs nÕo terÕo mais direito o voto
noquele plenÓrio, podendo ser convidcdos com direiio c voz. E que os demandos dos CREFs

serÕo levodos pelo Presidente do Cômcrq dos Presidentes, órgÕo de ossessorcmenio do Flenório
do CONIFEF. ITEM I- I - leilurq, discussôo e cprovaçõo dss Afos onleriores. O Presidente Borges.
colocou em discussÕo c cto da reuniÕo Plenório reollzocio nc Seccionolde Mossoró reolizod<:



dio 23 de selembro de 2022, envicdo ontecipadomente o fodos por e-moil. O Conselheiro
Jooquim Àprígio Neto, que hovio solicitodo o leituro em plenórío, retirou o solicitoçÕo. O
Presidente Borges indogou se havio olgo c ocrescentor ou retiror do conteúdo sto. NÕo
havendo nenhumo mcnifestoçõo, o Presidente Borges colocou em votoçÕo, sendo oprovodo
por unonimidade. Â oto seró encominhodo c secretoric pcro os correções ortogróficos" ITEMIL-:

Expediente e comunicqcões dc Direforio: Â dÍretorio reuniu-se presenciolmente no dio 08 de
outubro ns sede do CREFIólRN e discutiu principolmente os resoluções que versom sobre os
Toxos, Multcs e orÇomento poro o ono de 2023. constonte no poutc da reuniÕo Plenório. Foi

distribuído o Processo de n" 112{2A22 Conse[heiro Elizobeth Jotobó. A Diretorio discutiu tombém
o necessidode de reolizor um encontro porc definir um plono de oçôes pcro os onos seguintes.
Ficondo pré-ogendodo iniciolmenie poro os dias 13 e 14 de 2023. ITEM lll.I - Reloto de
Participcçõo do Presislente: O Presidente porticipou de entregc de Cédulos de ldentidodes
Profissionois em Mossoró nc monhõ do dio 23 de setembro no Seccionol de Mossoró.
Aproveitondo o momento pcro olgumcs explicoções sobre o funcionomento do CREF e do
Seccional, tirando olgumcs dúvidos. Ill.2. Forlicipocõo dos Conselheiros: O Consetheiro Evilocio
Jocos relctou que hovio sido convldodo pelo Presidente poro reolizor ovolioções
computodorizodss com bioímpedôncio poro os Profissionoís de EducoçÕo Físiccr e poro os

funcionórios do CREF, no dio 23 de setembro, no turno rnctutino, no Seccionol de Mossoró.
Ofereceu o mesrno serviço oos Consefheiros em oportunidade posterior. Reloiou o sotisfoçÕo
dos Profissloncis que se submeterom c ovolioçÕo. ITEM IV - lnclusõo de Assuntos no pouto: NÕo
houve. ITEM V - Assunlos o sêrem deliberados. com priorídode oos processos: V.'l - Processos:
Processo a" 17212A22 - lnteressodo: Efigênio de Souso Belo. Assunio: SclicitoçÕo de IsençÕa de
Ànuidode poro poriodores de doenços grcves. Relotoro: Conselheiro Elizobeth Jatobó Bezerro
Tinoco. Â Conselheiro opresentou o seu relotórío com Porecer Fovoróvel o isencÕo dos
onuidodes de 2020 c 2022, olertondo gue nÕo houve pedido de boixo de registro. O Presídente
colocou em discussÕo- O Conselheiro Fernando Antônio Botelho. relotou que conhece o
requerente e o situoçÕo complicodo do suo saúde. Apos alguns esclorecimentos, colocou em
votoçÕo e o porecer pelo isençÕo dos anuidodes de 2020 a 2A22, toi oprovodo por
unanimÍdode. O processo seró enccrninhodo pelo secretório co setor odministrotivo poro os
procedimentos de proxe. V.2 - Resoluçêo quedlspõe sobre qs foxos poro 2023. Ern consonôncio
com o ResoluçÕo CONFEF *" 44\ 12A22 e o ResoluçÕo CONFEF n' 3&412üI?, o presidente Borges
opresentou o Minuto de Resoluçõo enviodo por e-mcil, que dispõe sobre o ÍixoçÕo de toxos e
similores devidas oo Conselho Regíono[ de EducoçÕo Físico do I6o Regiõo e renovoçÕo de
Cédulos de ldentidode. Colocou em discussÕo e em seguidc em vot<rçÕo, sendo cprovcdc por
unonimidode. V.3 - Resolucêo Eue dispõe sobre cs ltaultgs q geteto g!|brqdos dos pessoos físiccs
e pessoqs iurídicos reqistrados no CREfl6lRN. de qcords com o lei 9ó96/98. com o sqnsõo dq lei
14.386/22: O presidente Borges relatou gue o lei define que os mulfos c serem cobrodos tem
votores que vcriom entre umo e cinco onuidodes dos pessoos físicos e jurídiccs. Foiom discutidos
os onexos I e ltda resoluçõo. que informom: o) os inÍroçÕes cometidos, b) legislaçÕo infringido.
ci os penolidades de odvertêncios sem multas, rnultos leves com volor de umo onuidode, multos
médios com volores de duos onuidodes, mulias grcves com volores de três onuidode e muttos
grcvíssÍmos com volores de guctro anuidodes. E que quolquer reincidêncio de umo infroçÕo o
multo seró cobrcdo no valor irnedioiomente superior. Além dos multos, hó cosos em que os

infrotores serÕo denunciados ôs outoridodes competentes. Ern discussÕo o Conselheiro Severino
Cunha relotou que o termo fisco[izoçÕo soo muito forte e se nÕo poderio mudor poro opoio e
orientoçÕo; O Conselheiro Fernondo Botelho deÍende que o polovrc fiscotizcçôo nÕo deve
desoporecer, pois é esta ü nosso finalidode; O Consefheiro Fronklin reloto que tem
conhecimento dcs atitudes dos Fiscais e que acho odequodo. Citou que o Agenle de
FiscolizoçÕo Morcelo conduz muito bem o serviço. Orienio e esclorece tudo e o trotomento dos
fiscois tem sido bern recebido- Que o cpticcfivo CREFsis é um insirumenio essenciol e trouxe
eficiêncio oos serviços e que pode ser otualizodo sempre que necessório. O Conselheiro



95 defende que o CREF Móve[ estendo seus serviços poro olém do enkego de Cédulos, com
polestros, renovoçõo de documentos de pessocs írsÍcos e jurídicos, registros de novos etc. O
Conselheiro Hugo enfotizo que o Conselho deve fiscolizor o profissÕo e tiror o foco do
Profissionol. O Conselheiro Antônio José re[embrou que recebeu umo corteiro de Agente de
MobilizoçÕo em 2ffi4 e que juntomenÍe com o Presidente Borges reolizovom fiscolizoções, sendo
desprestigiodo e hostilizodo pelos pessoos quondo erqm obordodos poro falor sobre o CREF.

DÍsse que o CREF jó orientou demais. Que ogoro deve ser oplicodo o lei. O Conselheiro
Hideroldo disse que no UERN, onde leciono o disciptino Éfica e FormoçÕo Profissionol, que oplico
todos os ossuntos referentes oo Sistemo e que estes ossuntos serÕo tronsformodos em seminórios.
O Conselheiro Evilócio refotou que com o fiscolizoçõo pelo Aplicotivo no regÍõo de Pou dos
Fenos, cosos ontigos forom reso[vidos com brevidode e que recebeu de um Profíssionol umq foto
de umo ocodemio interdifado. "o CREF é como um poi e o profissionol que nôo respeito o
fiscolizoçÕo é o menino teimoso". O Conselheí,ro Joõo Pessoo disse que o oto do fiscolizoçõo é
sim um oto pedcgógico- Por isso ele tem prozos pcro se justificor e se defender. Citou o exemplo
do Detron. Que o CREF com o fiscotizoçõo estó crescendo e ovonçondo. E deve fozer o que
tem que ser feito. O Conselheiro Fóbio reloto que sente folto de fiscolizoçõo nos escolos. Que é
só nos Jogos que isso qcontece otrovés dos Regulcmentos. Neste momento o presidente Borges
pediu oo Conselheiro Hideroldo que convidosse poro se fozer presente oo Plenório o Conselheiro
do CREFI9IAL, Cossio Hortmqnn CREF m825-GlAL, representonte do Acodemio Brosileiro de
Educoçõo Físico, responsóvel pelo solenidode de posse do Professoro Kótio Brondôo, que
hoveric em seguido. Recebido pelo Presidente Borges, o Conselheiro opresentou-se e folou do
sotisfoçõo de estor no Rio Grqnde do Norte. Fclou sobre suo odmiroçõo pelo Nordeste onde
reside hó 29 onos. Dondo continuidode q polovro foi focultodo oo Conselheiro Fronklin que
relotou um foto numcl cornpetiçõo em que umc pessoo do orquiboncodo interferiu reitersdos
vezes no portido. Quondo ele se identificou como Conselheiro, dizendo que chomorio o
fiscolizoçÕo coso o pessocl continuosse interferindo no portido ocupondo o Íunçôo do
profissioncl. A Conselheiro Elizobeth, pediu oo Presidente que, como oto pedogógico, sejo
enviodo às escolos todo legisloçõo que troto do fiscclizoçÕo e dos murltos. O Conselheiro Volderi
olerfo que quondo o fiscolizoçÕo chegc numo cidode os próprios profissionois ovisom uns oos
outros poro se "prepcrcrem". O Conselheiro Thiogo lomento que os Profissionois nÕo querem
mois kobolhor nos solos de muscu[oçÕo como profissionois do ocodemio, preferem ser
personois. Em oparte o Conselheiro Antonio Neuroci folou que é umo questÕo de mercodo. O
Conselheiro Túlio olerto que nc cidsde de Assu. ?0% dos ocodemios funcionom com estogiórios,
olém de nÕo ter Profissionois com Licencioturo Pleno ê nem Bochoréis suficientes o que torno
difícil cumprir o que estobelece c resoluçõo- Dqndo seguímento o Presidente Borges olertou que
tudo o que deve ser feito é cumprÍr o legíslaçÕo. E que quem nÕo cumprir o legistoçÕo teró que
responder pelos seus otos. Perguntou se os Conselheiros estovom esclorecídos. Estondo todos
esclorecidos, o Presidente Borges colocou o Resoluçõo em votoçõo. sendo <iprovodo por
unonimidode. O moteriol seró encominhodo o secretorio poro os necessórios correções de
ortogrofio e revisõo jurídico onfes o publicoçõo no diório Oficiol do Uniôo. V.4 - Resoluçõo que
dispões sobre o previscio orçomenlódc porc 2A23. O presidente Borges escJoreceu que esto
minuto é conskuídc em conjunto com o setor odminisfrotivo e o Assessor Contábil e tem como
bose um orquivo enviqdo peto CONFEF, que troto dos profissionois e empresos registrodos e
otivos em 3l de ogosto. Onde é feito umc previsÕo de novos registros, volor médio dos
onuidodes no período. percenfuol de adimplêncio, multcs etc. com bose em B0% do
onecodoçÕo, pois como mondo a leí, fr% do onecodoçõo é comportilhodo com o CONFEF.

Em seguido colocou em discussôo. O Conselheiro Joôo Pessoo olerto poro o oumento de
despesos com o novo sede e com o Seccionolde Mossoró, como jo foiexplicodo onteriormente
pelo Presidenie e rezo pcro que o CREF posso sobreviver com estes volores. Pois, mesmo com
todo o cuidodo do Presidente e do Setor AdmÍnistrolivo, § previsÕo é um chute no escuro.
Estondo todos esclorecidos o Presidente Borges colocou em votoçôo sendo oprovodo por
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unonimidode. Â motéric seró encominhsdo o secretório poro os coneções e em seguido
publícodo no Diório Oficiol do Uniõo. Vl - Assunlos Gerqis: O presidente Borges ogrodeceu o
moturidode do Ptenório nos d'scussões dos resoluções, o confionço nos setores qdministrotivos
do CREF, no cumprimenfo dos horórios estobelecidos devido oo evento o seguir; Agrodeceu o
pre§enço do Conselheiro Cossio Hsrfmonn do CREFIS, enviondo um obroço oo Presidente e
todos os Conselheiros doquele CREF. Desejondo um bom evento e um bom retorno, colocondo
sempre o CREF o dÍsposiçõo do Sistemo CONFEFICREFs. O Conselheiro Hiderotdo Agrodeceu o
porcerio do CREF e conüdou todos pcrro o posse do Professoro Kolio Brondõo. Poro finolizor o
PresidenÍe porobenizou o todos pelo dio do Professor comemorodo noquele dio 15 de outubro.
Que o Profissionol de Educcçõo Físico comemoro o I" de setembro e o l5 de outubro. Nõo
hovendo mois noda q trotor o reuniõo foi encenodo às onze horqs e poro constor foi lovrodo o
presente Ato, que depois de lido e oprovodo. seró ossinodo no formo regimentol.
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Reolizodo em l5 de Outubro

Afrônio Âur-élio Silvc Bezei-ro - CREF 000132-G/Rll

Antônio Jose ce Souso Scmpoio Bcrrcs - CREF 000C22-G

Elizobeth..ictoba Bezenc íinoco - CREF

Evilocio ]ocos Júnior"- CREF OA2l77-GlR

Fernondo Antônio Botelho - CRtF 000389-G/Rt.l

Fernondo Geroldo de Medeiros - CREF 00000

Froncisco Antônio Dios Seguncia - CREF 001541

Membros efelivos:

Frcncisco Borges de Arcújc, CREF 001001-G/Rl'!:

Fronkiin Deweskley Socres - CREF 001228-G/RN

Hideroidc Bezeno dos Sonics - CREF 00üüS4-GIRN

Hugc Cesor Reis Cô,.nora - CREF 00Có47-G,/Rt.l

,ÍoÕo Pessoo - CREF 0Cüü28-G/RN:

Jocquim Aprígio Neto - CRiF C0t 73B-Gi RN

José Dclmo Pereiro - CRIF 0Cl05Z-Gi R

lúaric Àlcgnolio Souso Figueirêdo - CREF 00 /RN

Mariono Reis Fen"eirc do Silvo Menezes - CRIF 00131O-GIRN

À4ilicn Frcnço iunior- CREf OCIüCIO1,G/R

Rosc füaric Soores Costc de f,4endonço - CREF il3-G/R

Thiogo Santos de ,Aroújo - CREF 000991-G/RN

Tuíío César de illedeircs Âirneicic - CREF 0C02i2-GlR§{

Membros §uplenles:

Roberio Luiz Menezes Cobrci FogunCes - CREF 000009-G

{-- àük

N al r;L"

Antonio NeurociAimeida Sitvo - CREF 003424-G/RN

Fóbio Bezerrc dc Coslc - CRtf ,_1C0Z22,GIRNI

Severinc À,4edeiros da Cunha - CREF 0018ó5-GIRN

. _,1i\

Voldery Poulo Neto - CREF C03ó28- G/RN


